
 26º Domingo do Tempo Comum – Ano B 
 
A liturgia do 26º Domingo do Tem-
po Comum apresenta várias suges-
tões para que os crentes possam 
purificar a sua opção e integrar, de 
forma plena e total, a comunidade 
do Reino. Uma das sugestões mais 
importantes (que a primeira leitu-
ra apresenta e que o Evangelho 
recupera) é a de que os crentes 
não pretendam ter o exclusivo do 

bem e da verdade, mas sejam capazes de reconhecer e 
aceitar a presença e a acção do Espírito de Deus através 
de tantas pessoas boas que não pertencem à instituição 
Igreja, mas que são sinais vivos do amor de Deus no meio 
do mundo.  
A primeira leitura, recorrendo a um episódio da marcha 
do Povo de Deus pelo deserto, ensina que o Espírito de 
Deus sopra onde quer e sobre quem quer, sem estar li-
mitado por regras, por interesses pessoais ou por privilé-
gios de grupo. O verdadeiro crente é aquele que, como 
Moisés, reconhece a presença de Deus nos gestos profé-
ticos que vê acontecer à sua volta. 
No Evangelho temos uma instrução, através da qual Je-
sus procura ajudar os discípulos a situarem-se na órbita 
do Reino. Nesse sentido, convida -os a constituírem uma 
comunidade que, sem arrogância, sem ciúmes, sem pre-
sunção de posse exclusiva do bem e da verdade, procura 
acolher, apoiar e estimular todos aqueles que actuam 
em favor da libertação dos irmãos; convida -os também a 
não excluírem da dinâmica comunitária os pequenos e os 
pobres; convida-os ainda a arrancarem da própria vida 
todos os sentimentos e atitudes que são incompatíveis 
com a opção pelo Reino. 
A segunda leitura convida os crentes a não colocarem a 
sua confiança e a sua esperança nos bens materiais, pois 
eles são valores perecíveis e que não asseguram a vida 
plena para o homem. Mais: as injustiças cometidas por 
quem faz da acumulação dos bens materiais a finalidade 
da sua existência afastá-lo-ão da comunidade dos eleitos 
de Deus . 

Dehonianos 
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AGENDA 
 

Outubro – mês do Rosário 
- Convidamos a todas as famílias a rezarem o “Terço em 
Família”.  
- Durante este mês de Outubro, o Prior irá rezar o terço às 
21h, nas ruas, levando Nossa Senhora de Fátima. As pesso-
as que desejem acolher Nossa Senhora na sua rua ou pra-
ça, devem dirigir-se ao cartório, ou falar com o Pe. Manuel. 
 
Novena a São João Calábria 
Quinta-feira dia 30 de Setembro, iniciamos a Novena em 
preparação da Festa de São João Calábria, que será cele-
brada nas Eucaristias dos Núcleos. 
 
Renovamento Carismático 
O grupo da Renovação Carismática Católica, vai retomar os 
encontros de oração, e convida todos a participar, a partir 
do dia 1 de Outubro, no salão da Igreja da Natividade. Es-
tes encontros são todas as sextas-feiras às 18h00. Venha 
rezar connosco. 
 
Abertura do Ano Pastoral 
Apresentação e abertura do novo ano Pastoral paroquial, 
será no próximo domingo dia 3 de outubro, ás 16h30 na 
Igreja da Natividade de Mem Martins. São  convidados a 
participar, os conselhos, os grupos, pastorais e todos aque-
les que desejarem. Vamos iniciar juntos este novo ano e a  
caminhada de preparação para a Jornada Mundial da Ju-
ventude. 
 
Inscrições da Catequese 
A catequese iniciará nos dias 9 e 10 de Outubro e já estão 
abertas as inscrições para a catequese. Convidamos os pais 
a inscreverem os seus filhos na catequese, a partir dos 7 
anos de idade. Nos seguintes horários: 
ALGUEIRÃO – Sábado das 16h00/19h00  
IGREJA DA NATIVIDADE - Sábado:  15h00 /19h00 
                                              Domingo: 10h30/12h00 
SALÃO PAROQUIAL DAS MERCÊS – Sábado: 15h30/ 17h00  
 

CATEQUESE DE ADULTOS 
Para os adultos, não batizados, ou que não tenham os sa-
cramentos da Eucaristia e do Crisma, podem inscrever-se 
para a catequese de Adultos, nos cartórios dos Núcleos.  

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 



“SAIR COM CRISTO AO ENCONTRO DE TODAS AS PERIFERIAS” 
Largo da Igreja - 2725-061 Mem Martins| Tel: 219226390 | e-mail: sjose.algueirao@gmail.com  http://www.paroquiasaojose.pt/  
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CARTA AOS DIOCESANOS DE LISBOA,  
NO INÍCIO DO ANO PASTORAL 2021-2022 

 

Caríssimos irmãos e irmãs do Patriarcado de Lisboa 

1. É com muita proximidade e estima que vos saúdo no iní-

cio do novo ano pastoral de 2021-22. Com os irmãos Bispos 
que comigo servem a Diocese, desejo que vos traga muitas 
oportunidades de crescimento na fé e na caridade de Cristo, 

em convivência fraterna e corresponsabilidade missionária. 
E especialmente agora, quando participamos responsavel-
mente no esforço da sociedade em geral para debelar a 

pandemia e garantir um bom futuro, que só o será se for 
realmente para todos.  O  Documento final da caminhada 
sinodal de Lisboa (2014-2021), a que podeis aceder facil-

mente no “site” do Patriarcado, enumera no seu número 20 
algumas “opções pastorais prioritárias” que devemos ter  
muito em conta. Proponho mesmo que nas reuniões que 
fizermos nesta altura com os colaboradores pastorais mais 

diretos, das paróquias e vigararias aos movimentos e gru-
pos, se releia este número do Documento, no sentido de 
concretizar tais opções, conforme cada local ou setor. Na 

verdade, resume muito do que se pensou e ensaiou ao lon-
go da caminhada sinodal, enriquecida com a colaboração e 
a oração de milhares de diocesanos – no próximo número 

da Vida Católica  podereis ler quanto se refere à fase de re-
ceção do nosso Sínodo.  
2. A primeira alínea das referidas opções pastorais indica 

precisamente «dar continuidade ao processo de receção 
da Constituição Sinodal de Lisboa, promovendo dinâmicas 
sinodais…». É ta mbém o melhor modo de correspondermos 

ao que o Papa Francisco nos pede em ordem ao próximo 
Sínodo dos Bispos, que versará a sinodalidade na Igreja. Não 
encontraríamos melhor modo de contribuir para tal objeti-

vo do que partilharmos as conclusões do que fizemos e pro-
jetámos durante os últimos sete anos. E assim faremos cer-
tamente.  

As opções pastorais prioritárias selecionadas pelo nosso 
caminho sinodal  sublinham, com a “promoção de dinâmi-
cas sinodais”, a “pastoral juvenil e universitária”, a 

“resposta aos desafios que enfrentam as IPSS”, a 
“pertinência da constituição de unidades pastorais ”, e 
“proporcionar verdadeiras experiências de anúncio do Evan-

gelho no contexto da preparação e vivência da JMJ 2023”. A 
promoção de dinâmicas sinodais é transversal a todas as 
opções.  Não poderia ser doutro modo, pois é assim que 

Deus vive e atua - do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Foi 
também assim que Jesus atuou, chamando e enviando discí-
pulos, cuja unidade garantiu a autenticidade cristã do que 

foram e fizeram, como agora acontecerá connosco. Educar 
para conviver e agir “sinodalmente” é parte essencial da 
iniciação cristã e da vida eclesial no seu todo. Conselhos 

pastorais e económicos, paróquia a paróquia e a nível dio-
cesano, que realmente se estabeleçam e corretamente fun-
cionem; encontros vicariais de ministros ordenados e de 

ministérios e serviços laicais: tudo isto é prioritário, como o 
nosso Sínodo realçou e muito importa cumprir.  (continua)  

'JMJ DIA 23' CELEBRADO  
“LOCALMENTE, NAS VIGARARIAS”   

O Comité Organizador Diocesa-

no (COD) Lisboa anunciou que 
o “Dia 23” vai passar a ser assi-
nalado, a partir do mês de no-

vembro, em cada uma das 18 
vigararias. “Este ano, queremos chegar a todos, e por 
isso, os dias 23 serão vividos localmente, nas vigararias, 

com a presença da cruz da Jornada Mundial da Juventu-
de (JMJ) do COD de Lisboa, em encontros abertos a to-
dos os jovens da diocese. Em cada mês, no dia 23, numa 

zona da nossa diocese, o coração pulsará rumo à JMJ 
Lisboa 2023”, explicam os responsáveis juvenis, nu-
ma carta publicada na edição de Domingo, 19 de setem-

bro, no Jornal Voz da Verdade.   
No texto, assinado pela irmã Rita Ornelas, o Serviço da 
Juventude aponta este novo ano pastoral à preparação 

JMJ Lisboa 2023. “A JMJ será uma experiência única na 
nossa Igreja e na nossa sociedade. Não é um aconteci-
mento isolado no tempo: estamos já a caminho carre-

gando “o sonho missionário de chegar a todos os jo-
vens”. Chegar a todos os jovens, é sem dúvida um gran-
de desafio”, referem. 

A missiva lembra ainda que, seguindo o pedido do Papa 
Francisco, a próxima Jornada Diocesana da Juventude vai 
ser assinalada na Solenidade de Cristo Rei, a 21 de no-

vembro. “Será uma oportunidade para nos reencontrar-
mos fisicamente, mostrando a alegria de que Cristo vive, 
de que Cristo reina, de que Cristo é o Senhor! Uma ocasi-

ão para compartilhar a vida, festejar, escutar testemu-
nhos concretos, experimentar o encontro comunitário 
com o Deus vivo e vivenciar a dimensão missionária do 
anúncio do Evangelho”, referem os responsáveis juve-

nis.      (Site Patriarcado) 

A ESCOLA DE LEIGOS TEM INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA O NOVO ANO PASTORAL 2021/22. 

O Instituto Diocesano da Formação Cristã apresenta o no-
vo programa de formação para o Ano Pastoral 2021/22, 
assumindo o tema do Patriarcado de Lisboa: “Maria levan-
tou-se e partiu apressadamente” (Lc 1,39) – O sonho mis-
sionário de chegar a todos os jovens. 
Este novo ano conta com novas propostas formativas, em 
regime presencial, online e à distância, das quais se desta-
cam cursos destinados a formar adultos para o acolhimen-
to e acompanhamento dos jovens, tendo em vista a pre-
paração para as Jornadas Mundiais da Juventude. 
Este novo ano conta também com uma nova imagem ao 
nível do novo site do IDFC, no qual é possível agora a con-
sulta de todas as informações essenciais sobre os cursos 
disponíveis, assim como é possível inscrever-se directa-
mente no site  https://idfc.patriarcado-lisboa.pt 
Faça uma visita! 

https://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?id=10900
https://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?id=10900
https://www.patriarcado-lisboa.pt/site/docs/2017323constituicao_sinodal_de_lisboa.pdf
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt

